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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2023 жылғы 9 ақпан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа 

қатысушылар! Жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. 
Тіркеу режимі қосылсын. 

Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. 
Құрметті депутаттар, енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 

сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Кедендік әкелу баждарының (балама қолданылатын 
өзге де баждар, салықтар мен алымдар) сомаларын есепке жатқызу және бөлу, оларды 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер бюджеттерінің кірісіне аудару 
тәртібін сақтау мәселелері бойынша бірлескен бақылау іс-шараларын өткізу туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қарау жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палатасының мүшесі Теңгебаев Ардақ Мырзабайұлына беріледі. 

 
ТЕҢГЕБАЕВ А.М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Кедендік әкелу баждарының 

сомаларын есепке жатқызу және бөлу, оларды мүше мемлекеттер бюджеттерінің кірісіне 
аудару тәртібі туралы хаттаманы іске асыру мақсатында Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің жоғары аудит органдары мүше елдерде аталған тәртіптің 
сақталуына бірлескен бақылау іс-шараларын жыл сайын өткізіп тұрады.  

Тиісті келісім жобасын Еуразиялық экономикалық комиссия мүше мемлекеттердің 
жоғары аудит органдарының, мүдделі министрліктері мен ведомстволарының 
сарапшыларымен бірлесе отырып әзірлеген болатын және оған одаққа мүше 
мемлекеттердің басшылары 2021 жылы 16 қарашада қол қойды.  

Келісімге сәйкес бірлескен бақылау іс-шарасының келесідей мақсаттары бар:  
кедендік әкелу баждарының бөлінуге жататын сомаларын есепке жатқызуы;  
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уәкілетті органдардың оларды толық және уақытылы аударуы; 
уәкілетті органдардың кедендік әкелу баждарының сомаларын бөлу нормативтерін 

сақтауы.  
Мүше мемлекеттердің қазынашылықтары бақылау іс-шарасының объектілері 

болып айқындалған. Бұдан басқа жоғары аудит органдарының сұрау салулары бойынша 
орталық кеден органдары мен ұлттық банктер қосымша ақпарат ұсынады.  

Бірлескен бақылау іс-шарасы жыл сайын өтеді, оны мүше мемлекеттердің жоғары 
аудит органдарының өкілдерінен құрылатын бірлескен бақылау тобы жүзеге асырады. 

Іс-шараның қорытындысы бойынша жиынтық есеп қалыптастырылады, ол 
бұзушылық фактілерін, талдау нәтижелерін, уәкілетті органдардың жазбаша 
қарсылықтарын қарау қорытындыларын, анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі 
тұжырымдар мен ұсыныстарды қамтиды. 

Сондай-ақ осы келісімде анықталған бұзушылықтарды жоюдың және жоғары аудит 
органдарының ұсыныстарын іске асырудың тетіктері көзделген:  

аудит органдары тексеру нәтижелері туралы жиынтық есепті өз елінің үкіметтеріне 
жібереді;  

мемлекеттік органдар белгіленген мерзімде анықталған бұзушылықтарды жойып, 
ұсыныстардың іске асырылуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдап, өз елінің 
үкіметі мен жоғары аудит органына хабарлайды; 

жоғары аудит органдары бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты келесі жылдың 
жиынтық есебінде көрсетеді.  

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Осы келісімді 
ратификациялау тексерудің бірыңғай тәртібін белгілеп, жүргізу тәсілдері мен құралдарын, 
анықталған бұзушылықтарды жою тетігін біріздендіруге мүмкіндік береді. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
Сұрақтар болса жауап беруге дайынмын. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Жексенбай Бибігүл 

Нұрғалиқызына беріледі. 
 
ЖЕКСЕНБАЙ Б.Н. Рақмет, құрметті Төраға. 
Менің сұрағым «Кедендік әкелу баждарының (балама қолданылатын өзге де 

баждар, салықтар мен алымдар) сомаларын есепке жатқызу және бөлу, оларды 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер бюджеттерінің кірісіне аудару 
тәртібін сақтау мәселелері бойынша бірлескен бақылау іс-шараларын өткізу туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Заң бойынша Жоғары аудиторлық палатаның өкіліне 
қойылады. 

Келісімнің 3-бабына сәйкес бірлескен бақылау тобының мүшелері қабылдаушы 
мемлекет заңнамасын, сондай-ақ осы мемлекетте қолданылатын бақылау іс-шараларын 
жүргізу қағидалары мен рәсімдерін сақтауға міндетті. 

Өздеріңіз білетіндей, бұл ретте Еуразиялық экономикалық одаққа мүше барлық 
мемлекеттерде шектеулі түрде пайдалануға рұқсат етілген мәліметтерді, мемлекеттік 
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құпияларды, салық, кеден қызметінің жасырын сақтау бөлігіндегі деректерді қорғауға 
байланысты өздерінің арнайы талаптары бар. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше әрбір мемлекетте осы ақпаратқа қол жеткізудің белгілі бір рәсімдері және 
ақпараттық жүйелерге қосымша рұқсат алу тәртібі бар. Мысалы, Ресей Федералдық 
қазынашылығы өте жақсы қорғалған, дерек алуға қойылатын талаптар өте күрделі және 
белгілі бір процедуралардан өтеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып бізде шектеулі пайдалануға ғана рұқсат 
етілген мәліметтерді, мемлекеттік құпияларды, белгілі бір рұқсатты қажет ететін 
деректерді, салық, кеден қызметінің жасырын сақтау бөлігіндегі мәліметтерді қорғауға 
байланысты қандай талаптар мен рәсімдер бар? Біздің мемлекетімізде қолданылатын 
бақылау іс-шараларын өткізу тәртібі мен рәсімдерін кім бекітеді? Рақмет. 

 
ТЕҢГЕБАЕВ А.М. Рақмет сұрағыңызға, Бибігүл Нұрғалиқызы. 
Бұл сұраққа екі бөліктен тұратын жауап беруге болады. Біріншіден, мемлекеттік 

құпияларға қатысты біздің елімізде «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заң бар. Сол заңның 
шеңберінде қабылданған Үкіметтің қаулылары бар. Қалай мемлекеттік құпиялармен 
жұмыс жасау керек, қалай оны рәсімдеу керек және ол құпияларды қалай шетелге беруге 
болатыны жөнінде Үкіметтің осы қаулылары аясында тетіктері сақталып жұмыс 
жүргізіледі.  

Екіншіден, басқа құпияларға қатысты Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс 
бойынша тиісті Үкіметтің қаулысы қабылданған, басқа құпия бойынша сол қаулының 
аясында жұмыс істеледі. Егер ондай ақпарат болса, біз осы Үкіметтің қаулысы аясында 
жұмыс істейміз. 

Айтып кететін бір жағдай, осыған дейін жүргізілген тексерулер көрсетіп отыр, 
мемлекеттік құпия бойынша да, өзге де құпия бойынша да әлі ешқандай мәліметтер 
берілген жоқ. Біз тек біріктірілген көрсеткіштермен ғана жұмыс істейміз, ал ол 
мемлекеттік құпияға жатпайды. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется депутату Булавкиной Ольге Александровне.  
 
БУЛАВКИНА О.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович.  
Мои вопросы адресованы вице-министрам финансов, торговли и интеграции. 
В Договоре о Евразийском экономическом союзе был утвержден перечень ставок 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, при этом все страны-участники 
руководствовались принципами суверенного равенства государств, укрепления 
солидарности и стремления к дальнейшему взаимовыгодному и равноправному 
экономическому сотрудничеству.  

В октябре 2019 года были согласованы доли распределения сумм ввозных 
таможенных пошлин между бюджетами государств – членов Евразийского 
экономического союза. Для Казахстана определена ставка 6,9 процента, для Армении – 1,2 
процента, для Беларуси – 4,8 процента, для Кыргызстана – 1,9 процента, для России – 85 
процентов.  
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На сегодняшний день налицо изменение экономической активности стран – 
участниц Евразийского экономического союза. В связи с этим следующие вопросы.  

Какой суммарный объем таможенных платежей приходится на Казахстан?  
Есть ли повод для пересмотра размеров пошлин между странами Евразийского 

экономического союза?  
В случае изменения показателей порядка распределения квот возможен ли 

пересмотр размера ввозных таможенных пошлин в сторону увеличения доли Казахстана? 
Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі Біржанов Ержан 

Ерікұлы, жауап беріңіз. 
 
БІРЖАНОВ Е.Е. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Ольга Александровна! 

Этот вопрос в рамках пяти стран уже рассматривается. Хотел бы отметить, что за 
последние шесть лет (с 2016 года по 2021 год) всегда за Казахстаном наблюдалось 
положительное сальдо. На 1 января 2022 года положительное сальдо составляло 480 
миллиардов тенге в нашу сторону.  

Естественно, прошлый год был не очень положительным. Сейчас страны 
поднимают вопрос о пересмотре норматива. Но норматив формируется на основе общей 
методики, которая была принята странами, где учитываются объем импорта и 
коэффициент изъятия.  

На экспертном уровне вопрос поднимался. Между тем итоги года подводятся 
между пятью странами. В марте будет общее рассмотрение данного вопроса. Естественно, 
мы заинтересованы в том, чтобы ставки были пересмотрены. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министрі 

Кушукова Жанель Сабырқызы, жауап беріңіз. 
 
КУШУКОВА Ж.С. Құрметті депутаттар, құрметті Ольга Александровна! Мой 

коллега очень подробно ответил. С точки зрения переговоров скажу, что любые 
изменения нормативов распределения таможенных пошлин, конечно, достигаются только 
на консенсусной основе. Если хоть одна сторона будет против, то такое решение не будет 
принято и надо будет продолжать переговоры.  

На сегодняшний день мы уже начали переговоры. Нас поддержала в этом вопросе 
Республика Армения. Мы поднимаем этот вопрос. Нам действительно нужны итоги года. 
Как сказал вице-министр финансов, мы должны подбить в целом импортные потоки. При 
этом, конечно же, при рассмотрении и распределении долей также будут учитываться те 
льготы, которые мы предоставляем, и те изъятия, которые есть у Казахстана. Это все 
будет отражаться потом в финальном определении нормативов распределения 
таможенных пошлин.  

Вопрос в целом на контроле. Переговоры по этому поводу ведутся. Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
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Рақмет, Ардақ Мырзабайұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің хатшысы 

Карплюк Сергей Алексеевичке беріледі. 
 
КАРПЛЮК С.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! В рамках 

реализации Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных 
пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств высшие органы государственного 
финансового контроля государств – членов Евразийского экономического союза ежегодно 
проводят совместные контрольные мероприятия по проверке соблюдения данного 
порядка в государствах – членах Евразийского экономического союза. 

Практика проведения таких проверок показала необходимость закрепления на 
уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения контрольных 
мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных 
вопросов взаимодействия участников проверки. 

При неисполнении, неполном или несвоевременном исполнении обязательств по 
перечислению сумм от распределения ввозных пошлин уплачиваются проценты за 
просрочку в соответствии с Протоколом о порядке зачисления и распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин, а также применяются меры ответственности, 
установленные законодательством государства – члена Евразийского экономического 
союза, на территории которого такие нарушения выявлены. 

Процедуры ратификации завершены в Республике Армения, Республике Беларусь, 
Кыргызской Республике и Российской Федерации. 

По данному законопроекту от постоянных комитетов Сената замечаний и 
предложений не поступило.  

С учетом вышеизложенного Комитет по финансам и бюджету в соответствии с 
подпунктом 5) статьи 55 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 55-4 
Регламента Сената рекомендует одобрить Закон Республики Казахстан «О ратификации 
Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам 
соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в 
доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза».  

Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Алексеевич. 
Енді заңды талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Өтешов Серік Балғатайұлына беріледі. 
 
ӨТЕШОВ С.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер және 

шақырылғандар! Бастапқыда Еуразиялық экономикалық одақ құрылған сәттен бастап 
оның әрбір мемлекетінде төленетін кедендік әкелім баждарының сомалары одақтың 
барлық елдерінің бюджеттері арасында қалыптасқан бөлу стандарттарына сәйкес 
орындалатыны туралы атап өткім келеді.  
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Аталған баждарды есепке алу және бөлу тәртібі Еуразиялық экономикалық одақ 
туралы шартқа сәйкес айқындалады. Осы тәртіпке сәйкес Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше елдердің жоғары мемлекеттік қаржылық бақылау органдары баждарды 
қабылдау және бөлу процесін бақылауды жүзеге асырады. 

Осындай тексерулерді жүргізу тәжірибесі бақылау іс-шараларын өткізудің тәртібі, 
кезеңдері мен мерзімдері, анықталған бұзушылықтарды жою тетігі халықаралық шарт 
деңгейінде бекітілуі қажет екенін көрсетті. 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер үшін кедендік әкелім 
баждарын бөлу бойынша кірістердің келесі пайыздық көрсеткіштері белгіленді: Армения 
– 1,2 пайыз; Беларусь – 4,9 пайыз; Қазақстан – 6,9 пайыз; Қырғызстан – 1,9 пайыз; Ресей – 
85 пайыз. 

Сыртқы экономикалық процестерге қатысатын барлық мемлекеттер экспорт-
импорттан түсетін жалпы кедендік төлемдерді жоғарыда көрсетілген пропорцияларға 
сәйкес бөледі. 

Соңғы бес жыл көлемінде Қазақстан импорттық кедендік баждардың көлемінде 
айтарлықтай оң сальдоға қол жеткізді. Дегенмен көршілес елдердегі геосаяси жағдайдың 
өзгеруіне және олардың сыртқы экономикалық белсенділігінің төмендеуіне байланысты 
2022 жылы Қазақстан бюджетіне тек 291,6 миллиард теңге кедендік баж түсті, бұл өз 
кезегінде 244,3 миллиард теңге мөлшерінде теріс сальдоға алып келді. 

Мұндай жағдай келіп түсетін кедендік төлемдердің бөлу көлемдерін және алдағы 
перспективалары туралы ойлануды талап етеді. Осыған орай Сауда және интеграция 
министрлігімен қатар басқа да тиісті мемлекеттік органдарға Еуразиялық комиссия 
алаңында келіп түсетін кедендік төлемдерді бөлу бағытында Қазақстанның үлесін ұлғайту 
мәселесін қарастыру қажет деп санаймын. 

Құрметті әріптестер, осы заңды іске асыру халықаралық деңгейде кедендік әкелім 
баждарының сомаларын есепке алу және бөлу тәртібінің сақталуына бірлескен бақылау іс-
шараларының барлық қажетті рәсімдері мен тетіктерін біріктіруге мүмкіндік береді. 

Осыған байланысты қаралып отырған заңды қолдаймын және қолдауларыңызды 
сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет Серік Балғатайұлы. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. 

Енді заң бойынша шешім қабылдайық.  
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Кедендік әкелу 

баждарының (балама қолданылатын өзге де баждар, салықтар мен алымдар) сомаларын 
есепке жатқызу және бөлу, оларды Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер 
бюджеттерінің кірісіне аудару тәртібін сақтау мәселелері бойынша бірлескен бақылау іс-
шараларын өткізу туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған заң мақұлданды. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 9 ақпан 

Стенографиялық есеп 7 

Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасы мен Француз 
Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы 
шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары 
Шындалиев Әсет Қазақбайұлына беріледі. 

 
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Бас 

прокуратура «Прокуратура туралы» Конституциялық заңға сәйкес халықаралық салада 
бірқатар құзыреттерді жүзеге асырады. 

Соның бірі – басқа мемлекеттермен қылмыстық-құқықтық қатынастар туралы 
халықаралық шарттар жасау. Бұл мәселе үш бағытты қамтиды: 

қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету; 
қылмыс жасап, басқа елде жасырынып жүрген адамды ұстап беру; 
шетелде сотталған адамдарды өз елінде жазасын өтеу үшін беру. 
Бұл бағытта Бас прокуратура бірқатар жұмыстар жасап, айтарлықтай нәтижеге қол 

жеткізді. 
Бүгінгі күні Қазақстан қылмыстық-құқықтық салада 34 мемлекетпен 72 екіжақты 

келісімді бекітті. Оның ішінде 16 еуропалық елмен 35 шарт жасалды. Олардың арасында 
Ұлыбритания, Испания, Италия, Монако, Венгрия және басқа да мемлекеттер бар. 

Енді әрбір бағытқа жеке тоқтайтын болсақ, қылмыстық істер бойынша құқықтық 
көмек көрсету туралы 29 шартқа қол қойылды. Жасырынып жүрген адамды ұстап беру 
туралы 21 шарт бекітілді. Сотталған адамдарды беру туралы шарттарға келсек, ондай 
келісімдер 22 елмен жасалды. 

Осындай халықаралық шарттар жасауда біз туристік, экономикалық қарым-
қатынастар дамыған елдерге басымдық береміз. 

Құрметті депутаттар, бүгін сіздерге Қазақстан мен Франция арасындағы құқықтық 
көмек туралы шартты ратификациялауға ұсынып отырмыз. 

Бұндай шарттар тараптарға бірқатар құқықтар мен міндеттер жүктейді. 
Шарт күшіне енген соң тараптар бір-біріне жолдаған құқықтық көмек туралы 

сұрауларды орындауға міндетті болады. Орындаудан бас тартса жазбаша түрде 
негізделген жауап беруі тиіс.  

Сонымен қатар істі тергеуге байланысты бір елден екінші елге шақырылған куәлар 
мен сарапшыларға шақырған тарап қылмыстық қудалаудан иммунитет береді. 

Бұл талаптар – құқықтық көмек көрсету туралы шарттардың өзара сенім бойынша, 
яғни шарт болмаған жағдайда құқықтық көмек көрсетуден басты айырмашылығы болып 
табылады. 

Ұсынылып отырған шарт өзара құқықтық көмек көрсету негіздері мен тәртібін, 
оларды жүзеге асыру жолдарын, куә, сарапшы мен айыпталушыны шақырту, олардан 
жауап алу, күзетпен ұсталып отырған адамдарды уақытша алдыру және басқа да 
мәселелерді реттейді. Нақтырақ айтқанда, сұрау салу заттарды тәркілеу, тінту, сараптама 
жүргізу, банктегі шоттарды анықтау, куәдан, сарапшыдан және айыпталушыдан жауап 
алу, ақпарат алмасу, басқа да тергеу амалдарын қамтиды. Мысалы, Францияда тінту 
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жүргізу қажет болған кезде біздің құқық қорғау органдары сұрау жолдайды. Оған тергеу 
соты санкция берген қаулы қоса беріледі. 

Францияның тергеу органы өзінің ұлттық заңнамасы негізінде тінту жасайды, оның 
нәтижесін бізге хабарлайды.  

Дәл осындай тәртіпте Франциядан келіп түскен сұрауларды біздің тергеу 
органдары орындайды. 

Соның ішінде Франция сотымен санкцияланған қаулыны біздің тергеу соты 
растайды. Ал тергеу әрекеттерін Қазақстан заңнамасына сәйкес біздің тергеу органдары 
жүзеге асырады. 

Жалпы, бұндай шарттар тергеудің толықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Құқықтық көмек туралы шарттар басқа елден алынған айғақтардың заңдылығын 

қамтамасыз етеді. 
Шартта көрсетілген құқықтық көмек түрлері біздің Қылмыстық-процестік кодексте 

көзделген және барлық процессуалдық әрекеттерді қамтиды. 
Шартта құқықтық көмек беруден бас тарту негіздері бекітілген. 
Атап айтсақ: 
ел егемендігіне, қауіпсіздігіне және қоғамдық тәртіпке қатер төндіретін болса; 
адамның жынысы, ұлты, діні, саяси немесе идеологиялық сеніміне қатысты болса; 
ескіру мерзімі өтіп кетсе; 
сұрау салуды орындау тараптың заңнамасына қайшы келсе құқықтық көмек 

берілмейді. 
«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Заңға сәйкес шарт 

ратификациялауға жатады, себебі адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты. 
Оны ратификациялау теріс әлеуметтік, экономикалық және құқықтық салдарға 

әкелмейді, республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап етпейді. 
Заңды қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат 

Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Менің сұрағым Қазақстан 

Республикасы Бас Прокурорының орынбасары Шындалиев Әсет Қазақбайұлына.  
В пункте 2 статьи 8 договора предусмотрено, что в запросе о правовой помощи или 

повестке должны быть указаны приблизительный размер компенсации, дорожные и 
командировочные расходы для свидетелей и экспертов, приглашаемых запрашивающей 
стороной.  

С дорожными и командировочными расходами все понятно. А вот о какой 
причитающейся компенсации идет речь в этой норме? Это первое. 

Второе. В статье 26 отмечается о дополнительных затратах, связанных с 
привлечением экспертов на территории запрашиваемой стороны, и затратах 
непредвиденного характера. Здесь хотелось бы уточнить, о каких дополнительных 
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затратах идет речь? Предусматриваются ли они в вашем бюджете, или требуется 
дополнительное выделение средств? Рақмет. 

  
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Сұрағыңызға рақмет.  
Действительно, кроме тех затрат, которые выделяются на проживание, проезд и 

питание, возможны и другие затраты. Под ними могут пониматься заработная плата или 
причитающиеся выплаты лицу ввиду его отсутствия на работе или участия в 
мероприятиях на территории запрашивающей стороны.  

Может быть, ситуация, когда компания отправила человека, дала добро, чтобы он 
выехал, отправила его в отпуск без содержания, тогда государство берет на себя 
обязательство выплатить компенсацию в размере заработной платы, которая ему не 
выплачивается.  

Также могут возникнуть компенсации в связи с тем, что на территории 
иностранного государства лицо заболеет, понесет определенные расходы на лечение. 
Также могут быть расходы на страхование жизни, здоровья, имущества и даже страховые 
выплаты.  

Что касается экспертизы. В соответствии с соглашением мы можем привлекать для 
проведения экспертиз экспертов из других государств. Затраты на проезд и другое 
возмещаются за счет запрашивающей стороны.  

Относительно непредвиденных расходов. Под расходами непредвиденного 
характера понимаются расходы, которые носят чрезвычайный, нестандартный характер. 
Например, лицу, которое прибыло сюда, необходимо будет обеспечить охрану либо лицо 
не смогло своевременно выехать ввиду чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Например, во время пандемии лицо не смогло бы выехать, тогда 
государство несет дополнительные затраты на питание, проживание, транспортные 
расходы и так далее.  

Что касается определения, кто будет выплачивать. В самом соглашении есть 
нормы, которые предусматривают, что запрашивающая сторона оплачивает расходы, 
например, свидетеля, эксперта, переводчика, организации конференц-связи. Но в этом 
соглашении есть общий пункт 28, где говорится о том, что могут проводиться 
консультации. Путем консультаций одна из сторон может либо полностью взять все 
затраты на себя, либо поделить пополам.  

Что касается выделения дополнительных средств, то я думаю, что у каждого 
правоохранительного органа в бюджете есть средства на оказание правовой помощи, 
экстрадицию, выдачу лиц. Данные затраты будут покрываться из этих средств. Поэтому 
мы и говорим, что дополнительных средств не потребуется.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 
 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Бас прокуратураның өкіліне. 
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В соглашении указано, что по просьбе запрашивающей стороны запрашиваемая 
сторона в кратчайшие сроки предоставляет все сведения о любых счетах в любом банке на 
ее территории, которые принадлежат или контролируются физическими и юридическими 
лицами, в отношении которых ведется уголовное расследование в запрашивающей 
стороне, а также предоставляются сведения о банковских операциях за определенный 
период, счетах-донорах и счетах-реципиентах. 

Вышеуказанная информация предоставляется запрашивающей стороне, если даже 
речь идет о счетах, принадлежащих организациям, в которых личность учредителей и 
бенефициаров неизвестна. 

В этой связи имеются следующие вопросы. 
В случае проведения уголовного расследования в отношении юридического лица, 

учредитель или бенефициар которого неизвестен, какие инструменты имеются для 
установления этих лиц?  

Какие механизмы применяются в других странах в подобных случаях? 
Если данные лица оказываются гражданами третьей страны, с которой у 

Казахстана нет Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам, каким 
образом в отношении этих людей будут проводиться следственные мероприятия? Рақмет.  

 
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Спасибо за вопросы.  
Для установления таких лиц как за рубежом, так и у нас в стране могут 

применяться различные механизмы. Сейчас в мире в рамках борьбы с отмыванием денег 
идет тенденция, что все страны создают публичные реестры юридических лиц. Именно 
путем исследования этих публичных реестров можно будет найти конечных 
бенефициаров тех юридических лиц, которых мы выявили в ходе обмена информацией с 
другими нашими контрагентами.  

Такие публичные реестры сейчас уже есть в Великобритании, Венгрии, Мальте, 
Люксембурге, Франции и ряде других государств.  

В некоторых странах отдельные сведения из этого публичного реестра можно 
получить сразу через интернет, напрямую без запросов. Но если не получится, у нас есть 
другой механизм. Существуют европейская и азиатская системы информационного 
обмена данными между правоохранительными органами. К ним подключены все 
правоохранительные органы. Путем запросов правоохранительные органы обмениваются 
информацией, могут получить соответствующую информацию из этих данных. Например, 
мы можем оформить в электронном виде запрос в эту систему. Правоохранительные 
органы той страны, где зарегистрировано то или иное предприятие, могут выдать нам всю 
информацию.  

А если эти методы у нас не сработают, тогда мы уже пользуемся 
дипломатическими каналами. Если у нас нет Соглашения о правовой помощи, то мы 
направляем запрос о правовой помощи на принципах взаимности.  

Также мы руководствуемся принципом взаимности, если будем проводить 
следственные действия в отношении гражданина страны, с которой у нас нет соглашения. 
Если у нас нет соглашения с этой страной, а мы в отношении ее гражданина хотим 
провести какие-то следственные мероприятия, то мы направляем запрос о правовой 
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помощи в проведении следственных мероприятий, и уже контрагент на принципах 
взаимности может выполнить этот наш запрос.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Әсет Қазақбайұлы. Орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Медебаев Советбек Тұрсынұлына беріледі. 
 
МЕДЕБАЕВ С.Т. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған «Қазақстан 

Республикасы мен Француз Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара 
құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы маңызды және уақытылы болып отыр.  

Қазақстан Республикасы мен Француз Республикасы арасындағы қылмыстық істер 
бойынша өзара құқықтық көмек туралы шарт 2021 жылғы 28 қазанда жасалды. 

Заңның мақсаты – Қазақстан мен Франция мемлекеттері арасында қылмыстық 
істер бойынша құқықтық көмек көрсетумен қатар тергеу әрекеттерін жүзеге асыру.  

Аталған шартты ратификациялау екі елдің қылмысқа қарсы күрес жөніндегі өзара 
ынтымақтастығын арттыруға ерекше мүмкіндік береді.  

Тараптар сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатысты кез келген 
рәсімдерде бір-біріне барынша құқықтық көмек көрсетуді міндетіне алады. Ал құқықтық 
көмек сұрау салу арқылы жүзеге асырылады. 

Қазіргі кезде екі ел арасындағы өзара қарым-қатынас қарқынды дамып келеді, 
сондықтан осы шартты ратификациялаудың маңызы зор.  

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Франциядағы елшілігінде және 
Страсбургтегі бас консулдықта Қазақстан Республикасының 629 азаматы консулдық 
есепте тұр, оның 149-ы Францияда тұрақты тұруға құжаттарын ресімдеді. Ал Қазақстан 
Республикасында 532 Франция азаматы бар, оның 84-нің тұруға ықтиярхаты бар, 448-і 
уақытша есепте тұр. 

 Шарт Қазақстан Республикасы мен Франция Республикасының құзыретті 
органдары арасындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек алу және көрсету 
мәселелері бойынша қатынастарды реттеуге бағытталған. 

Құжатта сондай-ақ тергеу әрекеттерін жүргізу және өзара көмек көрсету үшін 
уақытша берілетін адамдардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық, хат-хабарларының 
құпиясы, процестік кепілдіктері де көзделіп отыр. Шартта құқықтық көмек көрсетудің, 
сондай-ақ оны беруден бас тартудың шарттары мен тәртібі айқындалған. 

Сонымен қатар Қазақстан мен Франция арасындағы қылмыстық істер бойынша 
құқықтық көмек көрсету жөніндегі екіжақты әріптестік секторын кеңейту, өзара тиімді 
халықаралық ынтымақтастық қағидатын одан әрі іске асыру болып табылады.  

Аталған заң бойынша мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері мен Аппарат 
қызметкерлерінің қатысуымен жұмыс тобының отырыстары өткізілді. Заң жобасын 
талқылау барысында қойылған сұрақтар мен маңызды мәселелерге қатысты әзірлеуші 
тарап тиісінше жауап берді.  
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Сенаттың тұрақты комитеттерінің заң бойынша ескертулері мен ұсыныстары жоқ.  
Заңның қабылдануы теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға алып 

келмейді, сондай-ақ республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап етпейді.  
Баяндалғанды ескере келе, Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 

органдары комитеті «Қазақстан Республикасы мен Француз Республикасы арасындағы 
қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңын Қазақстан Республикасы Конституциясы 55-
бабының 5) тармақшасына және Сенат Регламентінің 55-4-тармағының 2) тармақшасына 
сәйкес мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Советбек Тұрсынұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заңды талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын 

депутаттар бар ма? Сөз депутат Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер! Ұсынылып отырған Қазақстан және Франция республикалары 

арасындағы шартты ратификациялау заңнамалық түрде адам құқықтары мен еркіндіктерін 
қорғау саласындағы құзыретті органдардың құқықтық көмек көрсету мәселелерін 
реттейтін болады. 

Шетелдік мемлекеттермен осы саладағы серіктестік пен өзара ынтымақтастықты 
дамыту, кеңейту мәселелері еліміз үшін басымдықтардың бірі болып табылады. 

Шарт екі елдің қылмысқа қарсы күрестегі іс-қимылдарының тиімділігін арттыруға 
және тараптардың қылмыстық құқық бұзушылықтарға байланысты кез келген рәсімдерде 
бір-біріне барынша ауқымды түрде өзара көмек көрсетуге мүмкіндік береді. 

Шартта айқындалған құқықтық көмек қылмыстық істерге қатысты азаматтық 
талаптар бойынша тиісті сот органдарының түпкілікті шешімі шығарылғанға дейін жүзеге 
асырылатын болады. 

Сонымен қатар адамдарды тұтқындау және экстрадициялау туралы шешімдерді 
орындауға, тәркілеу шараларынан басқа қылмыстық үкімдер және қылмыстық құқық 
бұзушылық болып табылмайтын әскери құқық бұзушылықтарға қатысты мәселелерде 
аталған шарт ережелері қолданылмайды. 

Жалпы, құқық бұзушылық азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
шектеумен қатар мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуына да кедергі 
болатынын ескерсек, екі ел арасындағы өзара бірлескен іс-қимылдардың маңыздылығы 
өте ерекше. Мысалы, Франция еліміздің негізгі сауда серіктестерінің бірі болып 
табылады. 

Стратегиялық әріптестік аясында Франциядан елімізге осы уақытқа дейін 17 
миллиардқа жуық доллар инвестиция тартылып, екіжақты сауда айналымының көлемі 
2022 жылы 3 миллиард долларға жуықтаған.  

Әлемдегі халықаралық стандарттарға сәйкес адамдардың құқықтары мен 
бостандықтары тек заң аясында шектеледі және бұл азаматтардың негізгі құқықтарының 
бірі болып табылады. Сондықтан аталған шарт қылмысқа қарсы жұмысты күшейтіп, 
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қоғамдық қауіпсіздікті арттырып, азаматтарымыздың құқықтарының сақталуын 
қамтамасыз ететін болады. 

Құрметті әріптестер! Баяндалғанды ескере отырып, заңды қолдаймын және сіздерді 
де қолдауға шақырамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң бойынша шешім 

қабылдайық.  
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан 

Республикасы мен Француз Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара 
құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау туралы» Заңды мақұлдау жөніндегі 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған заң мақұлданды. 
Құрметті әріптестер! Мақұлданған заң Қазақстан мен Франция арасында 

қылмыстық істер бойынша өзара ынтымақтастықты нығайту үшін құқықтық негіз 
қалыптастырады. Соған сәйкес шартта екі елдің уәкілетті органдары арасында құқықтық 
көмек көрсету тәртібі айқындалған. 

Өзге елдермен осы сипаттағы шарттарды жасасу қылмысқа қарсы күрестің 
тиімділігін арттыра түседі деп сенеміз. 

Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан 
Республикасы арасындағы бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды жазасын 
одан әpi өтеу үшін беру туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары 
Шындалиев Әсет Қазақбайұлына беріледі. 

 
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы сотталған адамдарды беру жөніндегі шарт еліміздің 
Конституциясы бекіткен талаптарды жүзеге асыруға бағытталған. 

Конституцияда елімізден тыс жерлерде жүрген азаматтарды қорғауға және оларға 
қамқорлық жасауға кепілдік беріледі делінген.  

Конституция талаптарын орындау мақсатында Бас прокуратура басқа елдермен бас 
бостандығынан айырылған азаматтарды жазасын елімізде өтеу үшін беру туралы 
келісімдер жасау жұмысын жүйелі жүргізіп жатыр.  

Алдындағы шарт бойынша баяндамамда айтып кеткендей, 22 елмен екіжақты шарт 
жасалды, оның 21-і ратификацияланды. 

Өзбекстанмен арадағы келісім осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстың жалғасы. 
Бұл келісім – Қазақстан мен Өзбекстанның бір-біріне деген сенім белгісі.  

Аталған құжатқа қол қою үшін бірнеше жыл келіссөздер жүргізілді, нәтижесінде 
екі тарап ортақ келісімге қол жеткізді. 
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Қазіргі күні Қазақстанның бас бостандығынан айыру мекемелерінде 486 Өзбекстан 
азаматы жазасын өтеуде. Бұл Қазақстанда осындай жазаға тартылған шетел 
азаматтарының жартысын құрайды. Ал Өзбекстанда 20 Қазақстан азаматы бас 
бостандығынан айыру жазасын өтеп жатыр. 

Бұндай шарттардың әлеуметтік-тәрбиелік мәні зор. Көп жағдайда өзге елде 
жазасын өтеп жатқандар жергілікті халықтың тілін, салтын білмейді. Ортасы бөлек 
болғасын адамдармен қарым-қатынас қиындайды. Туған жерінен, туыстарынан алшақ 
болғасын ондай адамды қоғамға қайта бейімдеу оңай болмайтыны белгілі. Отбасынан қол 
үзбей, жақындарымен кездесіп тұрса сотталған адамға оң ықпал ететіні сөзсіз. 

Енді шарт ережелеріне келсек, шартта сотталған адамды берудің және одан бас 
тартудың негіздері көзделген. 

Сотталған адам мына жағдайларда беріледі, егер:  
ол екі елдің бірінің азаматы болса;  
оның әрекеті екі елде де қылмыс деп саналса;  
кемінде бір жыл өтейтін уақыты қалса;  
екі ел де беруге келіссе. 
Ал келесі жағдайларда берілмейді, егер: 
ел егемендігі мен қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін болса, ұлттық заңнамаға қайшы 

келсе;  
қаржылай қарыздар сақталса;  
әлі сот процесі немесе тергеу жүріп жатса. 
Сотталғандар еркінен тыс еліне берілмейді. Себебі шарттың басты талаптарының 

бірі – сотталған адам жазасын өз елінде өтеу туралы ниет білдіріп өтініш беруі тиіс. 
Шартты ратификациялау біздің де, көрші әрі бауырлас елдің де азаматтарының 

конституциялық құқықтарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  
«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Заңға сәйкес бұл 

шарт ратификациялауға жатады, өйткені адам құқықтарына тікелей қатысты. 
Заң республикалық бюджеттен қосымша қаражат талап етпейді. Оны жүзеге асыру 

экономикалық, әлеуметтік және құқықтық теріс салдарға әкеп соқпайды. 
Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Асанова 

Жанна Бейсентайқызына беріледі. 
 
АСАНОВА Ж.Б. Рақмет. 
Менің сұрағым Бас Прокурордың орынбасары Шындалиев Әсет Қазақбайұлына. 
Осы шарттың 11-бабында сотталған адамды беру рәсімі регламенттелген. 

Көрсетілген нормаға сәйкес сотталған адамды беру туралы сұрау салу 
қанағаттандырылған жағдайда шарт тараптарының құзыретті органдары сотталған адамды 
беру уақыты мен шарттары туралы өзара келіседі. Алайда осы шартта сотталғандарды 
берудің нақты мерзімдері белгіленбеген. Осы орайда уақыт шектеулері бойынша менде 
сұрақ туындап отыр.  
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Егер сұрау салу қанағаттандырылған жағдайда сотталғандарды беру рәсімі қандай 
уақыт кезеңі ішінде жүзеге асырылады?  

 
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Расында да шартта мұндай мерзімдер көрсетілмеген. Себебі 

сотталған адамды беру процедурасы ұлттық заңнамада көрсетіледі. Сотталған адамды 
беру туралы шешім қабылданған соң екі тарап оны этаппен жіберу мәселесін шешеді. Ол 
үшін арнайы конвой тобы құрылады, содан кейін екі тарап беру уақытын келіседі. Шартта 
тек берілетін орны ғана нақты анықталған, ол Өзбекстан мен Қазақстан шекарасындағы 
Жібек жолы пункті. Ал сотталғандарды беру, этаппен жіберу он күннен екі айға дейін 
уақыт алады. Себебі беру, пунктке жіберу уақыты ол өтеп жатқан мекеменің шекараға 
қашықтығына және этаппен жүретін арнайы вагондардың жүру кестесіне байланысты 
болады. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Рүстемов Руслан Рүстемұлына беріледі. 
 
РҮСТЕМОВ Р.Р. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Бас Прокурордың орынбасары Шындалиев Әсет Қазақбайұлына. 
Құрметті Әсет Қазақбайұлы, менің екі сұрағым бар. 
Бірінші. Шарттың 7-бабы 1-тармағының е) тармақшасына сәйкес сотталған адамды 

беру шарттарының бірі бас бостандығынан айыру мерзімі болып табылады, оны 
сотталушы өтеуге тиіс және кемінде бір жылды құрауға тиіс. Бұл ретте осы баптың екінші 
тармағымен айрықша жағдайларда сотталған адамның өтеуге жататын мерзімі бір жылдан 
аз болса да сотталған адамды беруге рұқсат етіледі. 

Біз қандай ерекше жағдайлар туралы айтып отырмыз? 
Екінші. Шарттың 5 және 9-баптарында сауалдар мен жауаптарды жіберу, сондай-ақ 

сотталғандарды беру жөнінде шешім қабылдау мәселелері регламенттеледі, алайда оларда 
сауалдарға жауап берудің нақты мерзімдері және сотталғанды беру туралы шешім 
қабылдау мерзімдері жоқ. 

Осы мерзімдерді көрсетпеу сотталғанды беру процестерін кешіктіре ме? Сотталған 
адамды беру процесінің негізсіз кешіктірілуін болдырмау үшін қандай шаралар 
қабылданады? Рақмет.  

 
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Сұрақтарыңызға рақмет. 
Бірінші сұраққа келсек, сіз айтып отырған бір жыл мерзім халықаралық практикада 

бар. Мысалы, сотталғандарды беру туралы Еуропалық конвенцияда, сондай-ақ алдында 
Қазақстан ратификациялаған екіжақты шарттарда тура осындай нормалар бар.  

Сотталған адамды беру уақытына келсек, егер өтейтін жазасы бір жылдан кем 
болса, онда ондай адамды берудің ешқандай мәні болмай қалады, себебі адамды беру алты 
ай уақытты алады. Демек қалыптан тыс жағдайлар да болуы мүмкін. Мысалы, сотталған 
адам өзі, не болмаса оның жақын туысқандары қатты ауырып қалса, сол кезде 1 жылды 
ескермей бере беруге болады. Бірақ шартта нақты айрықша жағдайлардың бәрі 
көрсетілмеген, себебі олардың бәрін қамту мүмкін емес. Екінші жағынан біз сол нақты 
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айрықша жағдайларды көрсетсек, ертең сотталған адамның өз елінде жазаны өтеу құқығы 
шектелуі мүмкін деп уайымдаймыз. 

Екінші сұраққа келсек, иә, халықаралық құжаттарда бұндай мерзімдер 
көрсетілмейді, белгіленбейді. Бірақ ол сұрақтар кейбір мемлекеттерде (бізде де бар) 
ұлттық заңнамада көрсетілген. Жаңа мен айтып отырғандай сотталған адамды беру 
процедурасы өте ұзақ, бірнеше этаптан тұрады. Мысалы, алдымен сотталған адамның 
арызын қарайсың, содан кейін материалдарды жинап, екінші тарапқа жібересің, сосын 
екінші тарап сот үкімін растауы керек. Оның бәрі алты ай, ең көбі бір жыл уақыт алады. 
Бірақ біз практикада әрқашан тездету мәселесін көтеріп отырамыз. Біз мынандай шаралар 
қолданамыз: ескерту жібереміз, не болмаса телефон арқылы келіссөздер жүргіземіз.  

Мерзімдерге келетін болсақ, біз өз жұмысымызда ұлттық заңнамада көрсетілген 
мерзімдерді қолдаймыз. Мысалы, қосымша құжаттар беру туралы, не болмаса үкімді 
орындау туралы сұраулар бойынша 15 күнде жауап беруге тиіспіз.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. Әсет Қазақбайұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Толамисов Амангелді Ғабдылкәрімұлына 
беріледі. 

 
ТОЛАМИСОВ А.Ғ. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер! Ұсынылып отырған «Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан 

Республикасы арасындағы бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды жазаcын 
одан әрі өтеу үшін беру туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы Конституция бекіткен талаптарды жүзеге асыруға бағытталған. 

Атап айтқанда, Конституцияда халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе ел 
азаматын шет мемлекетке беруге болмайды деп көрсетілген. Сонымен қатар елімізден тыс 
жерлерде жүрген азаматтарды қорғауға және оларға қамқорлық жасауға кепілдік беріледі. 

Заңның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының 
құзыретті органдары арасындағы сотталған адамдарды беру мәселелері бойынша 
қатынастарды құқықтық реттеуді қамтамасыз ету болып табылады. 

Жалпы, бұл келісім Қазақстан мен Өзбекстанның бір-біріне деген сенімінің 
көрсеткіші деп айтсақ болады. Аталған құжатқа қол қою үшін бірнеше жыл келіссөздер 
жүргізіліп, екі ел арасындағы миграциялық процесс және қылмыстылық ахуал 
зерделенген. Шартқа 2021 жылғы 6 желтоқсанда қол қойылған. 

Өздеріңіз білетіндей, бауырлас, көршілес елмен арада барлық бағыттар бойынша 
екі жақты қатынастар жақсы дамыған. Әсіресе миграция көлемі үлкен. Жылына орта 
есеппен Қазақстанға көрші елден 2 миллионға жуық адам келіп кетсе, біздің елден 
Өзбекстанға 1 миллион шамасында адам барады екен. Әрине, бұл ретте қылмыс жасап, 
бас бостандығынан айыру мекемелерінде жазасын өтеп жатқан адамдар да бар.  

Жалпы, мұндай шарттардың әлеуметтік мәні де зор. Себебі отбасынан қол үзбей, 
жақындарымен кездесіп тұрса сотталған адамға оң ықпал ететіні сөзсіз. Сотталғандарды 
түзеудің мақсаты тек қана оны жазалау емес, сонымен бірге тәрбиелік ықпал ету, 
әлеуметтік байланыстарын сақтау болып табылады.  
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Шарт халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен 
нормаларына, Қазақстанның және Өзбекстанның ұлттық заңнамаларына сәйкес әзірленген 
және жасалған.  

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы шартты іске асыратын орталық 
мемлекеттік орган болып табылады. Сондықтан шарт тиісті жылдарға арналған 
республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына көзделген 
қаражат есебінен және оның шегінде жүзеге асырылатын болады. 

Аталған заңды қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға 
алып келмейді, сондай-ақ республикалық бюджеттен қосымша қаражат шығындарын 
талап етпейді.  

Құрметті әріптестер! Сенаттың тұрақты комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар 
түскен жоқ.  

Баяндалғанды ескере келе, Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитеті «Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы 
бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды жазаcын одан әрі өтеу үшін беру туралы 
шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын Қазақстан 
Республикасы Конституциясы 55-бабының 5) тармақшасына және Сенат Регламентінің 
55-4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Амангелді Ғабдылкәрімұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заңды талқылауға көшейік. 
Сөз Қадырбек Мұрат Болатұлына беріледі. 
 
ҚАДЫРБЕК М.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Қарастырылып отырған заңмен ратификациялауға жататын Қазақстан мен Өзбекстан 
арасындағы бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды жазасын одан әрі өтеу үшін 
беру туралы шартқа 2021 жылғы 6 желтоқсанда Өзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиеевтің Қазақстанға мемлекеттік сапары шеңберінде қол қойылған. 

Шарт тараптарға бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды өз отанында 
жазасын одан әрі өтеу үшін бір-біріне беруге мүмкіндік береді. Бұл екі көрші мемлекет 
арасындағы қылмыстық-атқару саласындағы ынтымақтастықты нығайтудағы басты қадам 
болып табылады. 

Баяндамашы атап өткендей, шарт терең гуманистік сипатқа ие, ең алдымен 
сотталғандардың өз туыстарымен байланысын сақтауға, қоғамға бейімделуге, сондай-ақ 
оларды қайта әлеуметтендіруге бағытталған. 

Шартта сотталған адамды беруге мүмкіндік беретін мән-жайлар және мұндай 
мүмкіндікті болдырмайтын негіздер көрсетілген. 

«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Заңның 11-бабына 
сәйкес бұл шарт ратификациялауға жатады, өйткені ол адам мен азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын тікелей қозғайды. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 9 ақпан 

18 Стенографиялық есеп 

Құрметті әріптестер, аталған шартты ратификациялауға ешқандай кедергі жоқ деп 
есептеймін. Осыған байланысты заңды қолдаймын және әріптестерімді қолдауға 
шақырамын. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң бойынша шешім 

қабылдайық.  
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан 

Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы бас бостандығынан айыруға 
сотталған адамдарды жазаcын одан әрі өтеу үшін беру туралы шартты ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған заң мақұлданды. 
Құрметті әріптестер! Бұл шарттың мақсаты – сотталғандардың жазасын өз 

елдерінде өтеуіне, сондай-ақ түзеліп, қоғамдық өмірге қайта бейімделуіне жәрдемдесу. 
Сонымен қатар алдағы уақытта осы заң бауырлас екі ел арасында құқық қорғау 
саласындағы серіктестікті одан әрі дамытуға мүмкіндік береді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Депутаттық сауалдар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. 

Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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